JANUAR 2019 – ØSTBY BARNEHAGE
UKE
1

MANDAG
31. desember

TIRSDAG
1.
1. Nyttårsdag –
barnehagen stengt!

ONSDAG
2.
Planleggingsdag –
barnehagen stengt!

TORSDAG
3.
Første barnehagedag
etter jul!

FREDAG

Vinter - Snø og is
Språk

Vi får besøk av et nytt
barn som skal begynne
hos oss.
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7.
Språkgrupper

14.
Språkgrupper

8.

15.
Varm mat

9.
Språkgrupper

16.
Språkgrupper

10.
Varm mat

17.

VI ARBEIDER MED:

4.

11.

18.

Vi bruker den første uka på å komme i
gang igjen etter jul. Det er godt å ha litt
tid på seg til å komme tilbake i
hverdagsrutinene! ☺
Vi kommer til å jobbe med vinter og
vinteraktiviteter ute. Ta gjerne med
skiutstyr, slik at det er lett å ta spontane
turer i barnehagen!
Inne kommer vi også til å fokusere på
vinter som tema, bl.a. i
formingsaktiviteter, bøker o.l.
Det blir språkgrupper to ganger i uka. I
tillegg er de voksne gode språkmodeller
hele dagen gjennom – i alt vi gjør.
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21.
Språkgrupper

22.

23.
Språkgrupper

24.

25.
Planleggingsdag –
barnehagen stengt!

29.

30.
Språkgrupper

31.

1. februar

Varm mat
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28.
Språkgrupper

Varm mat

Hei og riktig godt nytt år til alle sammen!
Nå er det jammen et nytt år, som skal fylles med mange aktiviteter! Vi starter med tema snø og is i januar. Dette vil prege mye av det vi driver med, både ute
og inne. Det blir ski, aking, forming i is og snø, formingsaktiviteter inne og kanskje litt forskning på snø, vann og is…
Vi starter opp igjen med språkgrupper to ganger i uka slik vi hadde fram til desember. Vi deler barna i grupper ut fra alder, og jobber med lesing og andre
språklige aktiviteter.
Vi starter opp med skolestarteropplegg i løpet av januar. Vi har ikke satt opp hvilke dager det blir enda, men finner ut av det etter hvert.
Vi er ute hver dag så lenge været tillater det. Vi tar spontane småturer i nærmiljøet når sjansen byr seg.
Vi skal ha varm mat eller et annet alternativ til brødmat en gang i uka.

Ting å huske på:
To planleggingsdager i januar – 2. og 25. Disse dagene er barnehagen stengt.
Foreldremøte med viktig tema 8. januar kl. 18.00 i Nybergsund barnehage. Informasjon om dette er sendt ut på mail fra Ellen. Vi
anbefaler dette møtet!! Invitasjonen henger også på innsiden av ytterdøra i barnehagen.
Husk å ta med skift og utstyr til både ute og innebruk til barnehagen!!

Hilsen Elin, Bea, Bjørg og Siri

